
SPR:n Pohjois-Helsingin
osasto järjestää maanantai-
iltaisin Maunulan Sauna-
baarissa kerhoja maahan-
muuttajaperheille.Koko per-
he on tervetullut, sillä jokai-
selle on oma kerho.Aikuisil-
le on suomen kerho,koululai-
sille läksykerho ja pienem-
mille lapsille askartelu- ja
leikkikerho.

Suomen kerhossa sekä
opetellaan kielioppia ja sa-
nastoa että myös harjoitel-
laan puhumista käytännön
tilanteissa. Läksykerhoon
otetaan mukaan omat läk-
syt, joita tehdään yhdessä
vapaaehtoisten ohjaajien
kanssa. Läksykerhossa voi
myös kerrata tuleviin kokei-
siin.Pienten lasten kerhoon
ei voi jättää vauvoja vaan
lasten tulee osata jo kävellä.

Kerhot ovat toimineet nyt
reilun vuoden ja perheet
ovat mukavasti löytäneet
tiensä kerhoihin.Mutta kol-
men kerhon yhtäaikainen
pyörittäminen vaatii suurta
vapaaehtoisten reserviä ja
erityisesti pienten lasten
kerhoon tarvitsemme lisää
vapaaehtoisia. Mukavien

kerholaisten lisäksi tutustut
toisiin vapaaehtoisiin. Pe-
rehdytämme uudet vapaa-
ehtoiset ja vapaaehtoisilla on
myös mahdollisuus osallis-

tua Punaisen Ristin koulu-
tuksiin. Ota rohkeasti yh-
teyttä Leila Kinnariin p.
050-4133230 tai leila.kin-
nari@pp.inet.fi LK

Kerhoja maahanmuuttaja-
perheille Saunabaarissa

Kuvassa Laura Visapää ja Hanna Rajewski ohjaavat
suomen kielen kerhoa. Kuvaaja Ari Räsänen.

Maunulan ala-asteen oppi-
laat pitivät lokakuussa oppi-
laskunnan toimesta kahvi-
laa. Oppilailla oli mahdolli-
suus käydä herkuttelemas-
sa pitkän välitunnin aikana
kouluun pienimuotoisessa
kahvilassa.Kahviloita pidet-
tiin kahtena peräkkäisenä
päivänä: alarakennuksen
ympäristötiedon luokassa
ja ylärakennuksen ranskan-
kielen luokassa.

Haastattelin opettaja
Mari Mikkolaa ja oppilas-
kunnan puheenjohtajaa Kia
Viimalaa koulun kahvilasta.
He kertoivat, että toimin-

nasta saaduilla rahoilla on
tarkoitus tehdä koulun au-
loista viihtyisämmät ja nii-
hin hankitaan viherkasveja.

"Kahvilassa myytiin muf-
fineja, keksejä, karkkeja,
sipsiä,pullaa ja mehua.Eri-
tyisen suosittuja olivat mok-
kapalat", kertoo Kia.

Mutta mistä kaikki her-
kut tulivat? Ketkä ne teki-
vät?

"Oppilaskunta osallistui
leipomalla herkut,myymäl-
lä niitä ja muutenkin oli mu-
kana kahvilan pyörittämi-
sessä.Oppilaskunta oli kah-
vilan koko ideoinnissa mu-

kana.Oppilaita riitti kahvi-
lan asiakkaiksi jonoksi asti",
Mari-opettaja kertoo. Kia
uskoo kouluun tulevan ehkä
tulevaisuudessakin saman-
tyyppinen kahvila. R.H.

Maunulalainen Aleksi Ek-
man osallistui YFU:n ja
USA:n suurlähetystön uu-
teen kesäohjelmaan "Young
Ambassadors". Ohjelma to-
teutettiin ensimmäistä ker-
taa ja se saa jatkoa ensi ke-
sänä. Aleksi suosittelee oh-
jelmaa kaikille kohtuullisen
kielitaitoisille, ympäristö-
asioista ja uusista koke-
muksista kiinnostuneille
16–17 v. nuorille. Sanaval-
mius ja joustavuus uusissa
tilanteissa auttavat sopeu-
tumaan ryhmään ja isäntä-
perheen arkeen.

Stipendiohjelman haku-
aika päättyy 15.12.2011!

Lisätietoja ohjelmasta on
YFU (Youth For Understan-
ding) järjestön nettisivuilla.
Kesästipendi on täysstipen-
di, joka kattaa lähes kaikki
kulut ja sen sponsorina toi-
mii Yhdysvaltain suurlä-
hetystö ja suurlähettiläs
Bruce Oreck. Ympäristön
suojelu,ekologinen rakenta-
minen, ilmastonmuutoksen
torjuminen ja vaihtoehtois-
ten energianlähteiden puo-
lesta kampanjointi ovat
suurlähettiläs Oreckin sy-
däntä lähellä olevia teemo-
ja. Kesäohjelman tarkoitus
on ennestään lisätä suoma-
laisnuorten kiinnostusta
kansainvälisiin ympäristö-
asioihin.

Colorado, josta suurlä-
hettiläs on kotoisin,kuuluu
edelläkävijäosavaltioihin
ympäristöasioissa ja tukee
myös lainsäädännöllään uu-
distuvia luonnonvaroja hyö-
dyntävien energianlähtei-
den käyttöönottoa. Colora-
dossa sijaitsee upeiden kan-
sallispuistojen lisäksi myös
liuta tutkimus- ja tiedelai-
toksia, jotka omalta osal-
taan tukevat ja edistävät
puhtaampien energianläh-
teiden käyttöönottoa ja ym-
päristön suojelua.

Aleksi kertoo että hän on
matkan jälkeen joutunut
monta kertaa vastaamaan
kysymykseen: "Mikä oli
reissussa parasta?" 

"Tämä onkin kaikkein
vaikein kysymys, sillä sitä
parasta oli liikaa,eikä ole ai-
kaa kertoa kaikesta kaik-
kea.Haluaisin kertoa kuin-
ka ruokin elefantteja eläin-
tarhassa ja näin murmelei-
ta vuoristossa.Tai vuoristo-
maisemista, jotka olivat niin
henkeäsalpaavia, etteivät
sanat riitä kuvaamaan nä-
kymiä ja laskettelusta kesä-
kuussa Rocky Mountain -
alueella. Ja kaikesta järjes-
tetystä ohjelmasta, joka al-
koi Washingtoniin tutustu-
misella ja jatkui viikottaisil-
la retkillä Denverin alueel-
la. Mutta tämän kaiken
kertomiseen ei riitä aikaa,
joten vastaan, että parasta
olivat ihmiset. Ja kerron
isäntäperheestä joka otti
minut omakseen ja kaikis-
ta uusista tutuista,grillijuh-
lista Yhdysvaltain itsenäi-
syyspäivänä 4.heinäkuuta,
jääkiekkojoukkueesta, jon-

ka harjoituksiin pääsin osal-
listumaan ja tietysti myös
meidän omasta YFU-ryh-
mästä, jonka kanssa jaoin
nämä kokemukset."

Uuden Finland-US
Young Ambassadors -vaih-
to-ohjelman 15 stipendiaat-
tia lähtivät Yhdysvaltoihin
8.kesäkuuta 2011.Kuuden
viikon aikana nuoret pereh-
tyvät ympäristöasioihin,vie-
railevat Washingtonissa se-
kä tutustuvat amerikkalai-
seen elämäntapaan luon-
nonkauniissa Coloradossa.

Seuraavat Young Am-
bassadors -stipendiaatit
matkustavat Yhdysvaltioi-
hin kesäkuun alussa 2012.
Ohjelma alkaa Washington
DC:ssä, jossa saapumis-
valmennuksen ohella nuo-
ret saavat ensikosketuksen
Suomen Yhdysvaltain

suurlähetystön toimintaan
ja pääsevät tutustumaan
kaupungin nähtävyyksiin.

Varmista paikkasi ensi
kesäksi ajoissa!

Susanna Pitkänen

Young Ambassadors
-stipendiaattina Yhdysvalloissa

Aleksi Ekman isäntäperheen kanssa.

Ihastelemassa Coloradon
nähtävyyksiä.

Maunulan yhteiskoulun
ja Helsingin matematiikka-
lukion musiikkitoiminnan
tärkeimpänä työnäytteenä
on vuodesta 1989 alkaen ol-
lut joulukonsertti,joka kerää
monisatapäisen yleisön van-
hempia,ystäviä,entisiä kou-
lumme oppilaita ja esiintyjiä
tunnelmallisesti valaistuun
ja lavastettuun juhlasaliin.
Kuron johtaja, musiikin-
opettaja Johanna Kilpi-
Lindner, on saanut ilahdut-
tavasti mukaan myös enti-
siä oppilaita soololaulajiksi
ja säestäjiksi. Valo ja ääni-
tekniikasta vastaa varareh-
tori Terhi Olkkosen johtama
oppilasryhmä, kahvitarjoi-
lun hoitavat 9. luokkien
vanhemmat.

Musiikinopettaja Johan-
na Kilpi-Lindner vaalii mo-
nella tavoin perinteitä.Mar-

raskuun lopulla 25.11. kou-
lu kokoontuu kuuntelemaan
kuoron esittämää pikkujou-
lumusiikkia.Huipentumana
on Hoosianna-hymni.Kaik-

ki voivat laulaa mukana.
Heti aamulla ala-asteen op-
pilaat tulevat kuuntelemaan
esitystä ja sitten on oman
koulun oppilaiden vuoro.
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Maunulan yhteiskoulun
joulukonsertti 14.12. klo 18.00

Kuvassa musiikinopettaja Johanna Kilpi-Lindner har-
joituttamassa oppilasta.

Kahvila koulussa

Kia Viimala toimii Maun-
ulan ala-asteen oppilas-
kunnan puheenjohtaja-
na.

Asukastalo Saunabaari (Met-
säpurontie 25) on avoinna ar-
kisin maanantaista torstaihin
klo 9–15 ja perjantaisin 9–14.
Kahvila palvelee klo 10–14.

SPR:n ristin ensiapuryhmä
kokoontuu parillisina keski-
viikkoina 2.11.2011 klo 18–20.
Lisätietoja saa Francisca Lei-

man-Suvisaarelta (p. 0500-
694978).

Perinteisen Saunabaarin
joulumyyjäiset ovat lauantai-
na 26.11.klo 10–14.Tarjolla on
käsitöitä, leivonnaisia ja kah-
vio.

Lisätietoja
www.hel.fi/saunabaari

Asukastalo Saunabaarilla tapahtuu
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